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In dit thema ... 
heb je het leven en de dood van planten, dieren en mensen onderzocht. In de eerste vier lessen heb je het volgende ontdekt en geleerd. 
 

Les 1 Levende doden Les 2 Uitstervende dieren 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt onderzocht wat de kenmerken van 
levende wezens zijn. Je hebt hierover een quiz 
voor jouw klasgenoten gemaakt. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt een dier laten uitsterven en onderzocht 
of het erg was als jouw dier zou uitsterven. 
 

        

 

 Dit heb je ontdekt 
Kenmerken van het leven 
Er zijn miljoenen verschillende soorten levende 
wezens. Die grote variatie noem je biodiversiteit. 
Bio is leven en divers betekent verschillend. Iets is 
levend als het alle of de meeste van deze 
kenmerken heeft: voortplanten, groeien, 
bewegen, reageren, ademhalen, eten en 
uitscheiden.  

  

 

 Dit heb je ontdekt 
Voedselketen 
Elk dier heeft voedsel nodig om te leven. 
Planteneters eten planten. En diereneters jagen 
op dieren. Het eten en gegeten worden, noem je 
de voedselketen.  
 

        

 

 Dood of levenloos 
Als je leeft, ga je na een tijd dood. Dat geldt voor 
alle levende wezens. Als iets nooit heeft geleefd, 
kan het niet doodgaan. Je noemt zulke dingen 
levenloos. Zand, de wind, een steen, een auto of 
een robot zijn allemaal levenloos. 
 

  

 

 Voedselweb 
Voedselketens hangen weer met elkaar samen. 
Een antilope eet gras, maar een zebra ook. Een 
leeuw eet een antilope, maar een jakhals ook. In 
een voedselweb zie je verschillende 
voedselketens. Als er een dier uitsterft, heeft een 
ander dier minder voedsel, of juist meer! Meestal 
heeft het uitsterven van een dier dus grote 
gevolgen. 
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Les 3 Van ei tot mens Les 4 Moordende planten en dieren 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt ontdekt hoe een embryo baby zich 
ontwikkelt in de baarmoeder en je hebt gezien 
hoe het jong van een struisvogel zich ontwikkelt 
in een ei. De overeenkomsten en verschillen heb 
je opgeschreven. 
 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt een moord opgelost van mevrouw 
Müller. Je hebt dat gedaan door te kijken en 
luisteren naar het sporenonderzoek en je kennis 
over planten, dieren en micro-organismen te 
gebruiken. 

        

 

 Dit heb je ontdekt 
Baarmoeder 
Na de bevruchting groeit er in de baarmoeder 
van de vrouw een embryo. De baarmoeder is een 
veilig, warm nestje waar het embryo voeding 
krijgt en zich kan ontwikkelen. Na acht weken 
noemen we het embryo een foetus. Na negen 
maanden is de foetus klaar met groeien en kan 
het geboren worden. Hoera een baby! 
 

  

 

 Dit heb je ontdekt 
Indelen van het leven 
Om te zien of iets een plant, dier, schimmel of 
micro-organisme is, kijk je naar de cellen van het 
organisme. Cellen zijn piepkleine onderdelen 
waaruit het organisme bestaat. Je kunt ze alleen 
met een microscoop zien. 
 

        

 

 Ei 
Embryo’s van vogels en reptielen ontwikkelen 
zich in een ei. Daarin zit voeding en energie. Het 
jong heeft dit nodig om zich te ontwikkelen. 
Wanneer het jong groot genoeg is, komt hij zelf 
uit het ei.  
 

  

 

 Celwand en bladgroenkorrels 
Een plantencel heeft een stevige celwand en 
bladgroenkorrels. Een cel van een dier heeft geen 
celwand, alleen een dun vliesje. Een cel van een 
schimmel heeft een stevige celwand en is vaak 
een beetje langwerpig. Een micro-organisme 
bestaat maar uit één cel. 
 

        

 


